
Vážení zákonní zástupcovia, 

 

v nadväznosti na  vyhlásenie núdzového stavu  a  aktuálnu epidemickú situáciu ako 

i aktualizáciu ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  sa  upravuje čas prevádzky materskej školy ako i   

pokyny pre návštevníkov školy, ktorými sú pre  potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  

 

označovaní  ako  „ cudzie  osoby “ aj zákonní zástupcovia detí. 

 

od 6.12. 2021 materská škola v prevádzke od 6.30 hod – 16.00 hod. 

 
 

PODMIENKY  VSTUPU DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná 

vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky 

ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby 

nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je 

potrebné telefonicky kontaktovať lekára.  

 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený 

iba v režime : 

 Očkovaný 

 Prekonaný 

 Testovaný – platný negatívny výsledok testu 

 

PÍSOMNÉ  VYHLÁSENIE BEZPRÍZNAKOVOSTI a POTVRDENIE OD LEKÁRA 

 

 Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

 Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné preprimárne 

vzdelávanie ( PPV) na 7  po sebe idúcich vyučovacích dní ( víkendy a sviatky sa 

nepočítajú)  z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe nasledujúcich dní  

z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie lekára “ od všeobecného lekára pre 

deti a dorast 

 Ak sa dieťa PPV nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy 

z ochorenia v škole, počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom 

vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR považuje sa toto za ospravedlnenú 

neprítomnosť 

 Pre dieťa, ktoré neplní povinné  predprimárne vzdávanie aj z dôvodu ochorenia - 

Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. 

 Pokiaľ rodič dovedie do materskej školy dieťa, ktoré má byť v karanténedopúšťa sa 

priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa §56 ods.1 pís.k) zákona  

č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 

 ZÁKONNÝ  ZÁSTUPCA : 



 pred vstupom do budovy  sa  na vyzvanie zamestnanca materskej školy povereného 

riaditeľkou školy preukáže dokladom o očkovaní alebo  dokladom o prekonaní 

COVID – 19 alebo aktuálnym negatívnym testom  

 do budovy vstupuje iba s respirátorom a po dôkladnej  dezinfekcií rúk 

 s jedným dieťaťom do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný 

zástupca dieťaťa, 

 v prípade kumulácie zákonných zástupcov na schodištiach v budove dodržiava 2- 

metrové rozstupy 

 v šatni sa zdržuje v minimálnom časovom rozpätí  – maximálne 2 dospelé osoby   

 odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty 

a na základe záveru ranného filtra 

 rešpektuje  zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní 

dieťaťa do materskej školy podľa pokynov riaditeľky materskej školy zverejnených na 

webovej stránke školy 

 pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky rodičia a deti dodržiavajú presne určené a 

zreteľne označené miesto na sedenie dieťaťa a skrinku. Do ostatných priestorov 

/jedáleň, spálne/ rodičia nevstupujú. Za poriadok v skrinkách si zodpovedajú rodičia. 

 

 v prípade, že u dieťaťa bude podozrenie, alebo potvrdené ochorenie  na COVID-19 ( 

aj samotestom v domácnosti )bezodkladne o tejto situácii informuje  príslušnú pani 

učiteľku alebo riaditeľku školy  

 

 

ORGANIZÁCIA ZABEZPEČENIA STAROSTLIVOTI O DETI : 

 

 Z personálnych a organizačných dôvodov deti navštevujúce materskú školu budú 

rozdelené do 6 skupín  -  v skupinách môžu byť aj deti, ktoré pred vzniknutou 

pandemickou situáciou neboli   v spoločnej triede / podľa možností zohľadnený vek 

a súrodenci 

 Rozdelenie detí bude písomne oznámené na nástenkách ( v najbližšej dobe sa 

z dôvodu najnižšej návštevnosti materskej školy predpokladá stabilné delenie detí z II. 

triedy a VI. triedy  

 Vytvorená skupina je počas celého týždňa nemenná. Zamestnanci podľa možnosti 

zabezpečia dostatočné vzdialenosti  medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní 

a oddychu 

 Nepedagogický zamestnanec nosí rúško  počas celého dňa 

 Pedagogický zamestnanec pri výkone VVČ nie je  z dôvodu dôležitej verbálnej ale aj 

neverbálnej komunikácie   povinný prekrývať horné dýchacie cesty  

 Počas celej prevádzky bude   zabezpečené  pravidelné vetranie miestností. 

 Stravovanie bude zabezpečované iba v rámci vytvorenej skupiny 

 Výmenu  posteľného prádla zabezpečí materská škola 1 x týždenne, vždy v pondelok 

nasledujúceho týždňa. Čistenie a dezinfekciu  ležadiel zabezpečí p. upratovačka  1 x 

denne po skončení prevádzky.  

  Hračky, herné prvky, stavebnice atď. ktoré sú určené deťom sú  z materiálu, ktorý sa 

dá ľahko čistiť a dezinfikovať. Všetky hracie prvky v priebehu a po skončení dennej 

prevádzky upratovačka umyje a dezinfikuje. O dezinfekcii vedie písomný záznam  



 V umyvárňach detí sú umiestnené pri umývadlách dávkovače s mydlami 

s dezinfekčným antivírusovým účinkom, jednorazové papierové utierky na ruky 

a odpadové koše.  

 V umyvárňach a WC sú  na bezpečnom mieste  umiestnené nádoby s rozprašovačom 

s dezinfekčným prostriedkom na ruky a dezinfekčný prostriedok určený na 

dezinfekciu plôch, WC mís, umývadiel, batérií, atď.)   

 Herne sú vybavené dezinfekčnými prostriedkami na ruky a antibakteriálnymi 

vlhčenými obrúskami pre potreby detí  

 

 

KRÍZOVÝ  PLÁN :  
 

Materská škola  má vypracovaný krízový plán, má zriadenú krízovú jednotku, ktorá 

zodpovedá za vypracovanie krízového plánu a jeho pravidelné aktualizovanie s ohľadom na 

aktuálnu situáciu v materskej škole. Krízová jednotka pri prijímaní rozhodnutí postupuje 

podľa aktuálnej situácie v materskej škole a využíva aktuálne opatrenia vydané UVZ SR, 

RÚVZ  Martin a MŠVVaŠ SR. a. 

 

 


